
Obszar projektu ze spadem
Przeważnie zamknięta krzywa którą można użyć jako obszaru kadrowania. 
Nie należy bez istotnej przyczyny wychodzić z grafiką poza tę linię. 

Obszar użytku. Linia cięcia. Linia sztancowania.
Ta linia zawsze obrazuje ostateczny wygląd użytku wraz z wszystkimi ewentualnymi wycinkami czy nacięciami wewnątrz. 
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.

Obszar bezpiecznego projektowania grafiki
W tym obszarze można bezpiecznie umieszczać istotne elementy projektu bez obawy, 
że zostaną obcięte lub będą zbyt blisko krawędzi użytku/bigu

LEGENDA

szerokość projektu 94 mm( wraz ze spadem 2 mm)

szerokość wizytówki 90 mm
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WIZYTÓWKA SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA

Format projektu

Projekt musi mieć wymiary 54mm x 94 mm tj. o 2 mm większe z każdej strony 

w stosunku do rozmiaru wizytówki. 

UWAGA!

Nawet jeśli  praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu 

musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć 

prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, 

lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak 

aby miał on odpowiednie wymiary.

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi wizytówki należy 

wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. 

Przy tej pracy spad wynosi 2 mm z każdej strony

Model kolorów

Pracę należy przygotować w modelu CMYK ,  jeżeli występują w pracy obrazy 

rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. 

Mieszanie różnych przestrzeni barwnych lub modeli kolorów w jednym 

dokumencie (np. CMYK i RGB) doprowadzi do błędnego odwzorowania 

kolorów i nie podlega reklamacji. Przy definiowaniu własnych kolorów CMYK 

suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 300%, 

Nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą 

uznawane. 

Tam gdzie to możliwe zalecamy używać profilu ICC ISO Coated v.2_300, 

który ogranicza składowe do 300% zamiast ISO Coated v.2, w którym 

składowe mogą dochodzić do 330%.

Czarna apla

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń  należy użyć koloru czarnego 

zbudowanego ze składowych 60%C 55%M 50%Y 100%K . 

W druku cyfrowym należy zastosować składowe 

40%C 30%M 30%Y 100%K.

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300 dpi. 

Rozmieszczenie obiektów Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) 

nie moga znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm 

od krawędzi formatu wizytówki.

Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia 

pracy względem krawędzi użytku, dlatego odradzamy umieszczania 

wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność 

na użytku może być widoczna. 

Wszystkie strony w pliku powinny mieć tę samą orientację.

Uwagi

Przy zapisie do PDF-a należy ustawić wysoką rozdzielczość grafiki. 

PDF zapisz w wersji PDF/X, PDF/X-1a lub PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

Jeśli w pracy występuje tekst , przed zapisaniem pracy należy 

zamienić go na krzywe 

Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę, zapisz wszystkie strony 

w jednym pliku. Jeśli wybrany format nie pozwala na taki zapis, 

zapisz dwa odrębne pliki z nazwami awers i rewers.


